


Efeziërs 3:14-21
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze 
Heere Jezus Christus, 15naar Wie elk geslacht in de hemelen en 
op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de 
rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 
door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het 
geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en 
gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, 
met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en 
hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de 
kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de 
volheid van God. 

20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij 
bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons 
werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door 
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.



Er is een enorme 

strijd in ons 

‘denken’.

Vernieuw je 
denken



Er is een 

disharmonie in ons.

Namelijk tussen de 

innerlijke en de 

uitwendige mens!



Wat is de Innerlijke Mens?

Nieuwe Schepping, 

De Geestelijke mens.

De wedergeboren mens. 



Het Vlees staat altijd 
tegenover de Geest

Het menselijke
tegenover het 
goddelijke.

Het zichtbare
tegenover het 
onzichtbare.

Het tijdelijke
tegenover het 
eeuwige. 



Galaten 5:19-21

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, 

namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, 

vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-

uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in 

de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, 

zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u 

voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat 

wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God 

niet zullen beërven.



Ook al vergaat 
onze uiterlijke 
mens, toch 
wordt de 
innerlijke mens 
van dag tot 
dag vernieuwd.

2 Korintiërs 4:16



Want naar de 

innerlijke mens 
verheug ik mij in 

de wet van 

God.

Romeinen 7:22



Efeziërs 3:16

Opdat Hij u 
geeft, naar de 
rijkdom van Zijn 
heerlijkheid, met 
kracht gesterkt te 
worden door Zijn 
Geest in de 
innerlijke mens.



Jesaja 40:30,31

Jongeren zullen moe en 
afgemat worden, jonge 
mannen zullen zeker 
struikelen; 31 maar wie 
de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht 
vernieuwen, zij zullen hun 
vleugels uitslaan als 
arenden, zij zullen snel 
lopen en niet afgemat 
worden, zij zullen lopen 
en niet moe worden.



Romeinen 8:1 

“Dus is er nu geen 
verdoemenis voor hen die 
in Christus Jezus zijn, die 
niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de 
Geest”.

Romeinen 8:5 

Immers, zij die naar het 
vlees zijn, bedenken de 
dingen van het vlees, maar 
zij die naar de Geest zijn, de 
dingen van de Geest.



Waarom zou een 
Christen vasten?

• Vasten is het bewust 
afzien van voedsel of 
andere geneugten, om zo 
ontvankelijker te worden 
voor wat God wil zeggen 
of doen in jouw leven.

• Door te vasten verzwak jij 
je fysiek en emotioneel 
zodat de innerlijke mens 
sterker wordt!



Efeziërs 3:16

Om deze reden buig ik 
mijn knieën voor de 
Vader van onze Heere 
Jezus Christus, 15 naar 
Wie elk geslacht in de 
hemelen en op de 
aarde genoemd 
wordt, 
Opdat Hij u geeft, 
naar de rijkdom van 
Zijn heerlijkheid, met 
kracht gesterkt te 
worden door Zijn 
Geest in de innerlijke 
mens.



Bijbel lezen en studeren. 

Lofprijs en aanbidding. 

Samenkomen in de 

Gemeente. 

Gebed: samen of in 

afzondering, alleen in de 

intimiteit met God. 

Hoe voeden we ons innerlijke mens? 



Wat moeten we 

met de oude 

natuur doen?

NIET VOEDEN!



Mattheus 4:4

“De mens leeft niet 
van brood alleen, 
maar van ieder 
woord dat klinkt uit 
de mond van 
God.”



Conclusie: 

 Besef dat Jij (Christen) een innerlijke mens
hebt.

 De Innerlijke mens moet jij voeden en
verzorgen.

 Begrijp dat er een strijd gaande is tussen
vlees en geest.

 Wandel in de Geest.

 Eet de vruchten van de Boom des Levens!

Focus je niet meer op het uiterlijke maar op 
het innerlijk.

Focus je niet op het tijdelijke maar op het 
eeuwige

Richt je op de Geest en niet op het Vlees.




